
I. A kerületi vezetotisztek közleményei

Programok

1.) 2000. márciusi országos és kerületi programja

Idopont Program neve Felelose
március 4. Kiscserkész vezetoi konferencia -

március 10-12. Rover vezetoi továbbképzés -
március 11. Országos: '48-as Teljesítménytúra -
március 12. Országos: Népdal- és Daléneklési ver. -
március 15. 1848. -
március 16. *Budapest, Magyar Nemzeti Galéria: „Történelem-kép”

c. kiállítás megny.
-

március 17. *Budapest, Iparmuvészeti Múzeum: „Üveg és
ragyogás” c. kiállítás megny.

-

március 18. Rover Szeretetszolgálat Makó János
Természetvédelmi munka -

március 18-24. *Esztergom, Keresztény Múzeum: Millenniumi tárlat -
március 18 -
június 20.

*Esztergom, Foszékesegyházi Kincstár: „Esztergom
régi metszeteken” c. kiáll.

-

március 23. Öregcserkész találkozó -
március 24-26. Orsvezetoi Továbbképzés -

Regos Népfoiskola -

Dolt betuvel szedtük azokat a programokat, melyrol a Körlevél korábbi számában, míg
vastag dolt betuvel azokat, melyrol a Körlevél ezen számában olvashattok részletes
tudnivalókat. *-gal jelöltük azokat az eseményeket, amelyek ugyan nem közvetlenül
cserkész rendezésu programok, de mégis érdekes lehet minden cserkész számára is.

Kérjük hogy, aki minden cserkészközösség érdeklodésére számot tartó rendezvényrol
tud, esetleg ilyet szervez, jutassa el a Kerületi Körlevél szerkesztoségébe az errol szóló
részletes tájékoztatást, hogy közzétehessük. Nemcsak kizárólag cserkész rendezésu
programra gondolunk, hanem bármely értékes (pl.: millenniumi) eseményre.

Ilyen méltó ünnepi program a Millenniumi évben minden cserkész számára: az
Országház meglátogatása és a Szent Korona megtekintése illetve Szent István kézereklyéje,
a Szent Jobb elotti tisztelgo zarándoklat. Most ezek megszervezéséhez adunk néhány
fontos információt.

Az Országház látogatása szervezett csoportokban, idegenvezetovel, óránkénti
idobeosztásban történik a következo idopontokban: hétfotol péntekig 8 órától 18 óráig,
szombaton 8 órától 16 óráig, vasárnap 8 órától 14 óráig. Az Országgyulés plenáris üléseinek
hetében a látogatás a fentiektol eltéroen: hétfon 13 órától 18 óráig és kedden 8 órától 18
óráig karzatjeggyel rendelkezok számára lehetséges csak. A hét fennmaradó részében az
általános rend szerint látogatható az Országház. Az állami protokoll-rendezvények
idotartamára a látogatás szünetel, errol az elozetesen bejelentkezoket értesítik, részükre
tartalék idopontot ajánlanak fel. A várakozás elkerülése érdekében a látogatásra történo
bejelentkezés a látogatási idoben a 441-4904-es, a 441-4415-ös, a 441-4412-es és a 441-4038-
as telefonszámokon, illetve a 441-4801-es faxszámon történhet.

A látogatás magában foglalja a Szent Korona megtekintését is. A látogatás a magyar
állampolgárok számára egész évben térítésmentes, azonban a visszaigazolt látogatási
lehetoséggel rendelkezoknek a látogatást megelozoen 10 perccel a jegypénztárban
regisztráltatniuk kell magukat. A külföldi állampolgárok számára a látogatási díj:
felnotteknek 1100 Ft, diákoknak 600 Ft. A jegyeket a Parlament X. kapujánál (Jegypénztár)
lehet megvásárolni. A határon túli magyaroknak nem kell fizetniük a látogatásért.

A Szent Korona mellett Szent István épségben megmaradt jobb keze jelképezi
tekintélyes határozottsággal 1000 éves keresztény történelmünket. A Szent Jobb a hatalom
és a tisztelet jelképe. Az ökölbe szorított kéz értékeket orzo és hirdeto kéz. A mai ember
számára is hirdeti a küzdelem, a munka, az áldás és a hit értékeit.

A Millenniumi Szent István-év alkalmából, egész évben várják a cserkészeket a Szent
István Bazilikába, hogy a kihelyezett Szent Jobb elott tisztelegjenek, imádkozzanak
jövojükért és zarándokként jelen legyenek a magyar nép elso számú kegyhelyén. Látogatási
idopont és információ kérheto: Szent István Bazilika Plébánia Hivatala, 1051 Budapest,
Hercegprímás u. 7., telefon: 317-2859 és 318-9159, fax: 338-2151.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

2.) Millenniumi Kerületi Cserkésznapok, 2000. április 28-30.



A X. Cserkészkerület idén eloször rendezi meg a Kerületi Cserkésznapokat,
Szigetszentmiklóson. Ezzel a rendezvénnyel a X. Cserkészkerület vezetosége hagyományt
kíván teremteni, példát állítva a mindenkori kerületi vezetoség elé.

A Somogyváry-emlékbizottság, az 1016. sz. vitéz Somogyváry Gyula Cserkészcsapat és
a X. Cserkészkerület által kilencedik alkalommal megrendezésre kerülo Somogyváry-nap
programját bovítjük ki. Igyekszünk megtartani az eddigi hagyományokat és olyan
programokkal kiegészíteni, amelyek még inkább felkelthetik a cserkészek érdeklodését.

Program:
2000. április 28., péntek:

16.00-tól gyülekezo, csapatok kiállításának és svédasztalának berendezése;
18.00: a Cserkésznap megnyitója, (egyben a csapatok kiállításainak megnyitója);
18.20: „állófogadás”;
19.00: bolondos vetélkedo;
20.00: nyitótáncok, majd táncház és bál (párhuzamosan, mindkét helyszínen
folyamatos tánctanítással), illetve közösségi játékok kicsiknek és táncra nem
vágyóknak;
23.30: szilencium.

2000. április 29., szombat:
7.00: ébreszto, reggeli szertartás;
7.45: tömeges futóverseny;
8.15: reggeli;
9.00: fakultatív programok a szigetszentmiklósi focipályán: méta, foci, streetball,
kisebbeknek való egyéb labdajátékok és fozoverseny;
12.00: ebéd a versenyen készültekbol;
14.30: akadályverseny;
17.30: vízisport versenyek;
19.15: vacsora;
20.45: millenniumi tábortuz, fogadalomtétel és fogadalomújítás;
23.00: szilencium.

2000. április 30., vasárnap:
7.00: ébreszto, reggeli szertartás, reggeli;
9.00 - 12.30: cserkész „Ki mit tud?” (eloadói verseny);
9.00 - 12.00: Jubileum 2000 játék legnagyobb élo fordulója;
11.00: Somogyváry-emléktábla koszorúzás;
11.30-tól: ebéd;
12.00-tol: rendrakás az iskolában;
14.00: szentmise/istentisztelet;
15.00: a versenyek ünnepélyes eredményhirdetése és a Cserkésznap bezárása;
16.00: hazautazás.

Tudnivalók a programról:
A péntek esti bolondos vetélkedon vegyes, sorsolt csapatokban vesz részt mindenki.

Célunk, hogy a feladatok közös megoldásának élménye erosítse közöttünk a
cserkésztestvériség szálait.

Szintén ez a célja az esti bálnak, táncháznak és közös játéknak. A táncház és bál
megnyitásaként nyitótáncokat szervezünk. Erre várjuk 14 évnél idosebb cserkészek,
roverek és vezetok jelentkezését. (A nyitótánc(ok) „mufaja” a jelentkezok számától függoen
késobb kerül egyeztetésre.) Csapatok is jelentkezhetnek, ha vállalnak egy koreográfiát.
Jelentkezés március 25-ig, Valentin Andrásnál a 287-1081-es telefonszámon.

A szombat reggeli futóversenybe a Cserkésznapok minden résztvevojének lehetosége
lesz bekapcsolódni. A táv 3-4 km lesz, hogy kisebbek is teljesíthessék.

A foci, méta, streetball (utcai kosárlabda) és egyéb sportok nem versenyszeruen
fognak zajlani. Mindenki abba kapcsolódhat majd be, amihez kedve lesz. A cél a közös
játék, mozgás öröme.

Az akadályversenyen minden ors a Kerületi Cserkésznapra való jelentkezésével
automatikusan jelentkezik. Az akadályverseny állomásait tetszoleges sorrendben lehet majd
felkeresni. Ezek között lesznek a szokásos természetvédelmi és -ismereti állomások is.
Amelyik ors ezeket az állomásokat is teljesíti, az a Somogyváry-kupáért is versenyez.

Az evezosversenyek részleteirol a Cserkésznapokra jelentkezoket a válaszlevélben
értesítjük. Terveink szerint minden résztvevo csapat minden versenyszámban egy
legénységet állíthat össze. A hajókat központilag biztosítjuk.

A szombat esti tábortuzre a Millenniumhoz kötodo jelenet-ötleteket várunk március
20-ig. Jelentkezés Németh Lászlónál a 281-2409-es, vagy a 24-466-689-es telefonszámon.

A kerületi cserkésznapok magában foglalja a kilencedik alkalommal megrendezésre
kerülo Somogyváry-nap versenyeit is. Idén azonban ezekre a versenyekre csak a Kerületi
Cserkésznapokon résztvevo cserkészek nevezhetnek. Ez alól kivételt képez az irodalmi
pályázat, amire idén is az ország minden részébol várunk jelentkezoket. Ennek kiírása
elolvasható a 4. pont alatt. A többi verseny nevezési feltételeit lentebb megtalálhatjátok.
Kérünk benneteket, hogy már most gondoljátok át, hogy az eloadói és kézmuves versenyre
milyen produkciókkal illetve tárgyakkal tudtok benevezni. A nevezési lapot a válaszlevéllel
együtt mindenki megkapja április 1-ig. A jelentkezési határido: április 10. lesz.

Eloadói verseny („Ki mit tud?”): egyéni és orsi kategóriában, 12 év alatti és 12 év
feletti korcsoportokban kerül megrendezésre. Nevezni lehet bármilyen színpadi, vagy
tábortuzi, eloadói mufajjal (ének, zene, tánc, vers, próza, jelenet, tréfa stb.). A
résztvevoknek elore kell jelentkezni, leírva az eloadandó musorszámok címét és mufaját. Egy
versenyzo maximum 10 percig lehet a színpadon. Az ezalatt eloadott musorszámokat a zsuri
mufajonként pontozza, így a sokoldalúság is számít. Az értékelésbe csak azt a három mufajt
vesszük be, amire az illeto a legtöbb pontot kapta.

A kézmuves versenyt idén is megrendezzük, de erre csak a Cserkésznapok résztvevoi
nevezhetnek. Legfeljebb 10 darab, minél változatosabb technikával készített tárgyat lehet
majd beküldeni, vagy 28-án pénteken 17 óráig a helyszínre hozni. Az eloadói verseny és a
kézmuves verseny elso díjai a szokásos Somogyváry vándorkupák.

Helyszín: A szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola. (A SZER helyszíne.) (A
szombat délelotti program a város futballpályáján, a szombat délutáni pedig a Kis-Duna
partján lesz.)

Szállás: az iskola tantermeiben.
Étkezés: részben saját (pénteki vacsora = állófogadás), részben közös (2 reggeli, 2



ebéd, 1 vacsora).
Felszerelés: szabályos cserkészegyenruha, polifoam, hálózsák, tánchoz és

sportoláshoz alkalmas ruházat.
Résztvevok: a X. Cserkészkerület csapatainak kiscserkészei, cserkészei, rover-cserkészei

és cserkészvezetoi.
Részvételi díj: maximum 1200 Ft/fo. A jelentkezéskor befizetendo: 500 Ft/fo eloleg. A X.

Cserkészkerület vezetoségének döntése értelmében a Kerületi Cserkésznapok résztvevoi
számára a részvételi díjat differenciáltan fogjuk megállapítani. Kérjük a differenciált
támogatást igénylo parancsnok testvéreinket, hogy jelentkezésükhöz csatoljanak egy
levelet, amiben leírják, hogy mennyi egy cserkész útiköltsége Szigetszentmiklósra, illetve
kik azok a cserkészek, akiknek családi, vagy anyagi helyzete miatt (sokgyermekes család
vagy szociálisan hátrányos helyzetu cserkész) a részvételi díj csökkentése szükséges
ahhoz, hogy részt tudjanak venni a programon. Az igények és anyagi lehetoségeink
függvényében fogjuk mérlegelni, hogy kinek mennyit kell részvételi díjként fizetnie. Az
elolegként befizetendo 500 Ft-ot mindenkinek be kell fizetnie a jelentkezés beküldése elott.

Jelentkezési rend:
1.) Kiscserkészek és cserkészek csak orsben jelentkezhetnek , a Körlevélhez mellékelt

jelentkezési lapon. Az ors 3-9 azonos nemu kiscserkészbol illetve cserkészbol állhat a
vezeton kívül. A 10 év alatti kiscserkészek csak külön orsben jelentkezhetnek. Az orsöt
vezeto személy a cserkésznapok teljes tartama alatt orséért felel. Az orsöket a
szállásbeosztásnál és a programok jelentos részén egy egységként kezeljük. Ha ezeknek a
feltételeknek csapatotok (pl.: kis létszáma miatt) nem tud megfelelni, akkor hívjátok fel a 24-
466-689-es telefonszámot, lehetoleg még jóval a jelentkezési határido elott, hogy megfelelo
megoldást tudjunk javasolni és közösen kialakítani.

2.) Vezetok és roverek önállóan is jelentkezhetnek  a Cserkésznapokra. Ok a másik, e
célból mellékelt jelentkezési lapot kell, hogy kitöltsék. Minden vezetonek, aki nem vezet
orsöt külön-külön ki kell töltenie egy ilyen lapot. (Kérjük, hogy a Cserkésznapokon részt
venni szándékozó parancsnok testvéreink is tegyék ezt meg.) Kérjük, hogy aki tud
valamiben segíteni a Cserkésznapok szervezése és lebonyolítása körüli teendokben, azt is
jelezze ezen a lapon.

3.) A jelentkezéshez csatolni kell a fejenkénti 500 Ft részvételi díjeloleg befizetését
igazoló csekkszelvény vagy átutalási bizonylat másolatát. E nélkül a jelentkezés
érvénytelen. (Az egy csapatból jelentkezok egy összegben is feladhatják az eloleget.)
Mindezt a következo számlaszámra fizessétek be: MCSSZ X. Cserkészkerület,
11500102-10004036. A közlemény rovatba írjátok be: Cserkésznapi díjeloleg.

4.) Jelentkezési cím: Kerületi Cserkésznapok, Németh László, 2310
Szigetszentmiklós Dr. Lengyel u. 1.

5.) A jelentkezési lapok postára adásának határideje: 2000. március 25.
6.) A Millenniumi Kerületi Cserkésznapok célja, hogy a kerület minél több cserkészét

megmozgassa, de mivel a szállásul szolgáló iskola korlátozza a létszámot, arra kérünk
benneteket, hogy minél elobb adjátok fel a jelentkezést. Ugyanebbol az okból nem tudunk
olyan résztvevoket fogadni, akik csak a program egy részén kívánnak részt venni. A
program pénteken 18.00-kor kezdodik. Kérünk mindenkit, hogy érkezzen meg eddig az

idopontig. Akinek ezzel kapcsolatban problémája van, kérjük elore jelezze azt telefonon.
Másnap – szombaton – már nem lehet bekapcsolódni a programba.

A Körlevélhez a jelentkezési lapokon kívül mellékeltünk egy plakátot is. Ezt azzal a céllal
tettük, hogy a cserkészek érdeklodését felkeltsük a Millenniumi Kerületi Cserkésznapok
iránt. Ezt a célt csak úgy érhetjük el, ha a plakátot csapatod faliújságára kirakod, vagy
lefénymásolva orsvezetoidnek eljuttatod. Kérünk segítsd elo ezzel is cserkészeid
jelentkezését!

Részvételeteket remélve kívánunk
Jó munkát!

Németh László Kazinczy Béla Németh István
a program vezetoje kerületi fiúvezetotiszt 1016. sz. Somogyváry Gyula Cscs.

parancsnoka

3.) Millenniumi vitéz Somogyváry Gyula Irodalmi Pályázat

A pályázat célja: a magyarságtudat erosítése és a vitéz Somogyváry Gyula munkássága
által kijelölt út követése.

Pályázhatnak: 24 évnél fiatalabb cserkészek és vezetok. A pályázat két korosztályban -
13 év alatt és felett - kerül meghirdetésre. Az elso díj mindkét korosztályban a szokásos
Somogyváry vándorkupa, amely a Millenniumi Kerületi Cserkésznapokon kerül átadásra a
további díjakkal együtt.

Feladat: 3-5 A4-es oldalnyi fogalmazvány (esszé) írása az alábbi megadott témákban.
13 év alatt: „Szent Imre herceg a cserkésztáborban járt”
13 év felett: „A cserkésztörvények szelleme Szent István Törvényeiben és

Intelmeiben”
Pályázati határido: 2000. április 10.
Pályázati cím: 2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel u. 1. A pályamunkára jeligét kell írni,

nevet, vagy bármilyen más megkülönböztetésül szolgáló adatot a pályamunkán feltüntetni
tilos. Egy mellékelt, lezárt, a jeligével ellátott borítékban kérjük elhelyezni a pályázó nevét,
csapatszámát, lakcímét, telefonszámát és születési dátumát.

Információ: a 24-466-689-es telefonszámon kapható.

Németh István
1016. sz. v. Somogyváry Gyula Cscs. parancsnoka

4.) JUBILEUM 2000

Már a VI. Fordulóhoz érkeztünk, ami azt jelzi, hogy a játék félidejénél tartunk. Mivel
sokan még nem mertek belevágni a kérdések megválaszolásába és a megoldások
beküldésébe, ezért most mindenkit biztatok arra, hogy bátran nevezzen be a játékba még
akkor is, ha nem tud a korosztályához kapcsolódó minden feladatra megoldást adni. Ehhez



segítségül most újra elolvashatjátok a részvételi szabályokat.
Részvételi szabályok:

• A játékba bekapcsolódhat a X. Cserkészkerülethez tartozó összes cserkészcsapat
cserkésze és cserkészorse. (Azon cserkészcsapat, amelyik 1999. évi tagdíját nem
fizette be, csak a tagdíjának befizetése után vehet részt a játékban.)

• A cserkészek és az orsök nevezéssel kapcsolódhatnak be a játékba. A nevezéskor a
következo adatokat tüntessétek fel: név, cím, születési dátum és orsi név.

• A nevezést a csapatparancsnok küldje be a játék levelezési címére akkor, amikor az
elso feladatot is beküldik a benevezett játékosok.

• A játék 1999. Szeptember 15-tol 2000. Június 31-ig tart.
• A játékba bármikor be lehet kapcsolódni.
• A játék havonta megjeleno fordulóin kívül „élo” formában is fog zajlani. A Kerület

által szervezett programokon, eseményeken is be lehet kapcsolódni a játékba, az
„élo” fordulókon való részvétellel.

• A játékban minden hónapban illetve a játék végén a legjobbakat díjazzuk!
• A megoldásokat a megadott határidoig kell majd mindig postára adni zárt

borítékban.
• A játék két kategóriában (egyéni (E) illetve orsi (O)) és három korosztályban fog

zajlani (kiscserkész (K), cserkész (CS) és rovercserkész (R)).
• A korosztályok a következok:

- Kiscserkész: a 1990. augusztus 31. után született játékos.
- Cserkész: 1983. szeptember 1. és 1990. augusztus 31. között született játékos.
- Rovercserkész: a 1983. szeptember 1. elott született játékos.

• Orsök esetében az ors legidosebb cserkészének kora szabja meg, hogy melyik
korosztályhoz tartozik az ors. Legalább 4 játékos kell, hogy tartozzon egy orsbe.

• A játék levelezési címe: JUBILEUM 2000, MCSSZ X. Cserkészkerület, 1447
Budapest, Postafiók 472.

A VI. Forduló feladatait az alábbiakban olvashatjátok. Szintén megtalálhatjátok a IV.
forduló megoldásait és a december havi végeredményeket is. A helyezettek jutalmaikat
postai úton fogják megkapni. Az ügyes és jó megoldásokhoz szívbol gratulálok!

Az VI. forduló (XVI. század) kérdései:
K-E kategória: 1. Vágj ki újságokból legföljebb 10 db cikket, amiben akár  csak egy

szó is esik a törökökrol! A kivágásra írd rá, melyik újság melyik
számából való! Húzd alá azt a részt, amiért ezt a cikket választottad!
(Amennyi cikket beküldesz, annyi Aft. jár érte. Külön Aft. jár (+1)
azért, ha a cikk a XVI. századról  szól.)

2. Írjátok le egy A4-es oldal terjedelemben Bornemissza Gergonek egy
történetét, ahogyan Ti elképzelitek! (10 Aft.)

K-O kategória: 1. Készítsétek el gyurmából egy vár bástyájának a makettjét és a
makettról készült fényképet küldjétek be! (10 Aft.)

2. 1520-ból való az elso hiteles adat muködo magyarországi
papírmalomról. Készítsetek saját eszközökkel papírt és küldjétek el
nekünk! Írjátok RÁ hogyan készítettétek! (10 Aft.)

CS-E kategória: 1. Írj egy legfeljebb két A4-es oldal terjedelmu novellát „A török is
ember” címmel! (10 Aft.)

2. Kinek a nevéhez kötodik az elso teljes magyar Biblia? Hol élt ez a
személy és mivel foglalkozott? Hol és mikor jelent meg eloször ez a
Biblia? (5 Aft.)

CS-O kategória: 1. Mettol meddig ostromolták azt a várat, amelyikrol az alábbi írás
szól? Melyik ez a vár, ki volt a védok vezetoje, és kik voltak a
támadók parancsnokai?

„[...] E kemény ostrom a mindenható Isten végtelen és
kimondhatatlan könyörülete folytán tegnap véget ért. [...]
Minthogy azonban a várat annyira szétrombolták, és a földdel
tették egyenlové, hogy inkább mezonek, mint várnak látszik, az
egyéb szükségesekbol is kifogytunk, [...]. [...] várából, az Úr [...]
évében, október 19. napján.” (5 Aft.)

2. Egy mai Tinódi Lantos Sebestyén hogyan adná elo Eger várának
históriáját? Ültessétek át mai stílusba (zeneileg, szövegében stb.),
és kazettán küldjétek el a végeredményt! (10 Aft.)

R-E kategória: 1. Ki alapított nyomdát és mikor Brassóban, Sárváron, Kolozsváron,
Nagyszombatban és Semptén? (10 Aft.)

2. 1526. augusztus 29-e a Mohácsi-vész napja. Hazánk sorsfordító
eseménye. Véleményed szerint tragikus-e a magyar történelem?
Tragikusabb-e mint a többi nép története? Nemzeti nagylétünk
temetoje-e ez a nap? Írd le véleményed, és indokold is azt legalább
egy vagy két A4-es oldalon! (8 Aft.)

R-O kategória: 1. Mikor és hol keletkezett az alábbi forrásrészlet és mit fogalmaz meg?
„És minthogy mi és fenséges fiunk a vitézlo urak állhatatos kérésére
kegyesen beleegyeztünk, hogy ki-ki tartsa meg azt a hitet, amelyet
akar, az új és a régi szertartásokkal, megengedjük, hogy hitük
ügyében azt tegyék, ami nekik tetszik, de bárkinek a sérelme nélkül.
Az új hit követoi ne zaklassák a régi vallást, vagy annak követoin
valami módon jogtalanságot ne kövessenek el...”(8 Aft.)

2. Készítsétek el az orsötök nevét ábrázoló metszetet és nyomtassatok
vele az általatok készített papírra! A papírt és a „nyomtatót” is
küldjétek be! (16 Aft.)

Feladási határido: 2000. március 25.
Ezt kiveheto, könnyen kezelheto formában is megtalálod jelen körlevelünkhöz

mellékelve.
A IV. forduló (XIV. század) megoldásai:

K-E kategória: 1. (I.) Nagy Lajos király, aki 1342-1382 között uralkodott. Ekkor a
Fekete-tenger, az Adriai-tenger és a Balti-tenger mosta
Magyarország partjait.

2. Nagy Lajosnak volt huséges vitéze Toldi Miklós. Arany János írt
róla költeményt a XIX. században.



K-O kategória: 1. A3-as lapra egy rajz, egy XIV. századi királyi városról.
2. Lovagi ruhákban, rólatok készült fényképek.

CS-E kategória: 1. Ákos István nádor (maga is tartományúr) írta, 1303-ban.
2. Elkészített Aranyforintok. Az eredeti Aranyforint elolapján Károly

Róbert, míg a hátlapján az Anjouk címere látható.
CS-O kategória: 1. Pécs: Koszegi Henrik, Zríny: Babonics István, Drégely: Csák Máté,

Munkács: Aba Amádé és Szilágy: Borsa Kopasz. Városok, melyek
fallal voltak körülvéve 1310-1320 tájékán: pl.: Buda, Segesvár,
Szeben, Kassa, Fehérvár, Sopron, Zágráb, Zengg, Zára, Nona stb.

2. Fényképek hófigurákból készített lovagi torna jeleneteirol.
R-E kategória: 1. Kb. 1335. november 1-én Visegrádon találkoztak a mai „Visegrádi

négyek” elodjei: Károly Róbert magyar, Luxemburgi János cseh és
(III.) Nagy Kázmér lengyel király.

2. Egy rövid drámai jelenet Záh Felicián 1330. április 17-ei tettérol.
R-O kategória: 1. (I.) Nagy Lajos 1351. évi törvényének, 2. §-ból származik.

2. Egy rövid videófilm egy Nagy Lajos korabeli, lovagi jelenetrol.
A játék december havi (IV. forduló) végeredménye:

CS-E kategória: 1. Pál Zsombor (432. sz. Cscs.): 6 Aft.
CS-O kategória: 1. Sólyom ors (432. sz. Cscs.): 4,5 Aft.
R-E kategória: 1. Berecz Dorottya (535. sz. Cscs.): 12 Aft.

2. Szegedi Bálint (432. sz. Cscs.): 8 Aft.
3. Gyöngyössy Balázs (708. sz. Cscs.): 5,5 Aft.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

5.) VI. Segédtiszti Fórum, 2000. április 1.

Idén április 1-jén már a VI. Segédtiszti Fórum kerül megrendezésre. A VI. is alkalmat
nyújt majd közös gondjaink, problémáink megbeszélésére, megoldására és az
együttgondolkodásra!

Mit tegyek, ha a cserkészek vagy a vezetotársaim hozzám fordulnak kétségeikkel, lelki
problémáikkal? Milyen programokkal segíthetem elo a rajom és csapatom lelki fejlodését?
Ezek lesznek délelotti témáink, melyeket egy gyakorló, ezt a gondot jól ismero
cserkészvezeto segítségével dolgozunk fel.

Délutáni témánk pedig: Miként marasztaljam a rajomban és csapatban a felnövekvo
generációt? Milyen programokat szervezzek nekik? Hogyan segít ebben a készülo, új rover
próbarendszer? Hogyan kell majd azt használni?

Kérek minden csapatparancsnokot, hogy küldje el a csapat segédtisztjeit erre a
találkozásra és jutassa el hozzájuk ezt a hirdetést! Az idopontot igyekeztem úgy
megválasztani, hogy azoknak se okozzon nehézséget a hazajutás, akik messzebbrol
érkeznek.

A találkozás idopontja: 2000. április 1., szombat.
Helyszín: Wekerle-telepi Rk. Plébánia Közösségi Ház, (1192 Bp., Pannónia út 26.)
A helyszín megközelítése: a 3-as metró Határ úti megállójától a 99-es vagy a 194-es

autóbusszal a 2. megállóig, a Kós Károly térig kell menni. A Ház a templom mellett áll.
Vagy: a Kobánya felso vasútállomástól induló Ónodi utcán kell végigmenni. A kb. 2 perces
gyaloglás után kiérve a foútra (Körösi Csoma út) a 13-as villamosra kell felszállni (a Gubacsi
út felé). A 13-as villamosról a Határ út és a Nagykorösi út keresztezodésénél kell leszállni.
(Nagykorösi út a megálló neve.) Onnan 10 perc gyaloglással a Hungária úton vagy a 48-as
busszal (a Határ út túloldaláról) elérheto a Kós Károly tér. Az Ors vezér terérol (a gödölloi
HÉV-tol) szintén a 13-as villamost kell használni.

Program:
1000-1030: kezdés, bemutatkozás, bemelegítés;
1030-1230: A rajparancsnok, mint lelki vezeto - eloadás és eszmecsere;
1230-1300: játék, lazítás, étvágygerjesztés;
1300-1400: ebéd (kinek-kinek, amit hozott magával) friss, meleg teával;
1400-1600: A tervezett rover próbarendszerrol - eloadás és eszmecsere;
1600-1630: programzárás, érdeklodoknek teázás, beszélgetés, amíg idotökbol és

kedvetekbol futja.
Hoznivalók: cserkészruha, ebéd, érdeklodés, építo jellegu ötletek, jókedv és minél több

cserkészvezeto az ismeretségi körödbol.
A Fórummal kapcsolatos kérdéseket, kéréseket, ötleteket, felajánlásokat, segíto

szándékú kritikát szeretettel várok este 7 után a 363-3927-es telefonszámon.

Sipos Emoke Villo
Segédtiszti Fórum vezetoje

6.) Mátyás király udvarában, azaz Kerületi Kiscserkész Tanyázás,
2000. június 21-24.

Szeretettel várom azoknak a kiscserkész vezetoknek a jelentkezését, akik orsükkel
szívesen részt vennének ezen a programon. Mivel egy tanyázás sikere létszámfüggo, ezért
feltétel, hogy a jelentkezési határidoig legalább 4 ors (20 kiscserkész) jelentkezzen. (Mátyás
király udvaráról és minden egyéb részletrol értesítem a jelentkezoket.)

Jelentkezés : személyesen, levélben: Marosi Ritánál (1238 Bp., Grassalkovich út 32.)
vagy telefonon a 287-1710-es számon.

Jelentkezési határido: 2000. március 25.

Marosi Rita
kerületi kiscserkész vezetotiszt

7.) Rover Szeretetszolgálat, 2000. március 18.



Nézzük az embereket egy kicsit Teréz Anya szemével! Akkor talán átértékelodnek apró
gondjaink, talán megláthatjuk szenvedo embertársainkban Krisztust, talán kicsit szebbé
tehetjük a Világot és magunkat is.

Biztosan hallottál már Teréz Anya novéreirol. Ok a Szeretet Misszionáriusai .
Szemükben különös fény csillog. A szeretet és az irgalom ragyogása ez. Budapest VIII.
kerületében, a Tömo utca 19-es szám alatt van magyarországi bázisuk, ahol testi-lelki
segítséggel látják el a rászorulókat.

Arra hívlak kedves rovercserkész testvérem, hogy 2000. március 18-án, szombaton
töltsünk el velük egy fél napot. A novérekkel és a rászorulókkal. Segíthetünk az ottani
munkákban (pl.: konyhai szolgálat), beszélgethetünk és együtt imádkozhatunk velük.
Különös élmény lesz! Egészen közel kerülhetünk Krisztushoz! Hiszen amit egynek teszünk
a legkisebbek közül…

Létszám: minimum 5 cserkész, maximum 15 cserkész. Amennyiben a maximum
létszámnál jelentosen több érdeklodo lesz, akkor egy késobbi idopontban (vagy
idopontokban) ismét elmegyünk hozzájuk.

Jelentkezés : személyesen, levélben: Makó Jánosnál (1194 Bp., Karton u. 13.) vagy
telefonon a 30-999-0485-ös illetve a 222-3582-es számokon. (A találkozás idejérol és minden
egyéb részletrol értesítem a jelentkezoket.)

Jelentkezési határido: 2000. március 12.

Makó János
kerületi rovervezetotiszt

8.) Rover Erdélyi Barangolás, 2000. nyara

„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy lányka, aki elvetodött Erdélyország ama
csodálatos vidékére, amelynek Gyimesek a neve. A környezo vidékekrol hallott szép és jó,
felcsigázta lánykánk fantáziáját, aki az itt eltöltött pár nap vendégszeretetét, páratlan
szépségét és élményvilágát nem tudta elfelejteni.

„Jó volna ide többeket elvinni és együtt ismerkedni az itteni magyarokkal, szokásaikkal,
zenéjükkel, mindennapjaikkal és azzal a vidékkel, amelyen élnek!” - gondolta.”
Az ötlet felmerült, a tervezet pedig ezennel elkészült. Célunk pedig az, hogy mindazoknak a
rovereknek, akik hivatást éreznek a népi kultúra megismerése (szokások, néptánc,
kézmuvesség) iránt, lehetosége nyíljon többedmagával, szakavatott segítok (néprajzosok,
földrajzosok, térképészek, irodalmárok) bevonásával mindezt megtenni. Azt szeretnénk
elérni, hogy a 10 napra tervezett útról ismeretekben, lelkiekben meggazdagodott
cserkészként térjünk haza. Olyan cserkészként, aki ezt követoen esetleg részt vesz a
regos cserkészet további munkájában, segít az itt szerzett tudásanyag összeállításában és
annak valamilyen formában történo közreadásában, illetve aki felelosségének és
kötelességének érzi mindezek továbbadását csapatszinten is.

A 2000. év amúgy is sok mindenben gondolkozásra, megállásra késztet. Miért ne legyen
ezen eszmefuttatásunk egyik állomása magyarságunk kérdése? Adsz lehetoséget arra,

hogy magyar szíved megérezze azt, hogy mik is vagyunk? Milyen nép is ez a magyar?
Mennyei gazdagság tárháza vagyunk! Irodalmunk, építészetünk, népzenénk és
néptáncunk mind errol tanúskodik. Ez mind a sajátunk, a Tiéd is! Érzed már kedves
testvérem? Van mire büszkének lennünk!

Elsosorban tehát azoknak a jelentkezését várom erre a barangolásra, akik a „jó buli”
jelszavát kicsit háttérbe szorítva komoly elhatározással, akár rákészüléssel is nekivágnának
ennek a nagy, élményekben gazdag, 2000. évi kalandozásunknak a gyergyói és gyimesi
vidéken.

„Erdély valóban különszínu ország. Csakhogy ez az erdélyi külön szín hozzátartozik az
egységes Magyarország színképéhez. Ez már rég elválaszthatatlanul beleszövodött a
magyar kultúra szottesébe.” (Babits Mihály, 1941)

A barangolás idopontja: 1.) 2000. július 18-tól 27-ig vagy 2.) 2000. augusztus 24-tol
szeptember 2-ig. Mivel korábban az 1. idopontot hirdettük meg, ezért most is ez áll a fo
helyen, viszont ha több jelentkezo lesz a  2. idopontra, akkor esetleg áttesszük a programot
augusztus végére. Ezért a jelentkezésedet a következo módon add le: A) 1. és a 2. idopont
is jó, vagy B) 1. jó, de a 2. rossz, vagy C) 1. rossz, de a 2. jó. (Az egyik pontot válaszd ki!
Amennyiben a jelentkezések alapján meghatározott végso idopontot Te „rossz”-nak
minosítetted a jelentkezésednél, akkor szomorúan bár, de kihúzunk a résztvevok
névsorából.)

Helyszín: A Hargitán is túl, ott ahol a gyergyóiak és gyimesiek szállásai kezdodnek.
Elsosorban Gyergyószentmiklóson és Gyimesbükkön.

Szállás: Gyergyószentmiklós, Gábor Áron u. 18. Ez egy tájház. Az udvaron lehet
sátrazni, szükség esetén azonban az épületben is lehet aludni. Ott van lehetoség táncház
megszervezésére is. (Amennyiben teljesen elkészül akkorra!)

A gyimesbükki tartózkodásunk alatt a szállás a helyi általános iskolában lesz. Esetleg
lehetoség nyílik a családoknál való elhelyezésre is. A köztes útjaink alkalmával pedig
sátrazás, a bátrabbak csurösben is aludhatnak (szénában!).

Utazás: busszal. (A jelentkezok létszámától függ, hogy külön busszal-e vagy sem.)
Étkezés: egyénileg, hozott anyagból, illetve a helyszínen vásárolt ételekbol. Az ottani

konyha ínyencségei: puliszka, pityókáskenyér stb. Gyergyószentmiklóson 30000 Lei/fo/nap
= 480 Ft/fo/nap teljes ellátást tudnak biztosítani, igény szerint. (Az 1999-es árakkal
számolva!)

Tisztálkodás: Hááát... fürdoszobára ne nagyon számítsatok! Ez itt más!
Részvételi költség: maximum 10.000,- Ft/fo. (Ha sikerül pályázatokon támogatást

szereznünk, ez csökkenhet!) Ez az utazás költségeit tartalmazza! Befizetés Június 10-ig –
pozitív visszajelzés esetén.

Szükséges felszerelés : A szokásos dolgokon kívül érvényes útlevél + sátor.
Létszám: minimum 20 cserkész, maximum 50 cserkész.
Programszervezo és vezeto: Kovács Edina (836. sz. Gr. Teleki László Cscs.)
Felvilágosítás, érdeklodés: 2230 Gyömro, Attila u. 12., telefon: 29-332-982, drótposta:

edis@btkstud.jpte.hu.
Jelentkezés : személyesen, levélben: Makó Jánosnál (1194 Bp., Karton u. 13.) vagy

telefonon a 30-999-0485-ös illetve a 222-3582-es számokon. (Április 2-ig értesítem a



jelentkezoket a Barangolás pontos idopontjáról.)
Jelentkezési határido: 2000. március 19.
SZERETETTEL VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET!

Makó János
kerületi rovervezetotiszt

9.) Alapfokú hegymászótanfolyam, 2000. tavasza

35-en jelezték részvételi szándékukat. Ezért a képesítést nyújtó és vizsgával záruló
tanfolyam március 14-én beindul. Sok sikert a résztvevoknek!!!

Makó János
kerületi rovervezetotiszt

10.) MET 2000

A 2000. évi Millenniumi Emléktáborra, ismertebb nevén a MET 2000-re, az elozo
Körlevélben kiírt, X. Cserkészkerület által szervezett és vezetett útvonalakra, Kerületen
keresztül történo jelentkezés lezárult. A tábor parancsnokának döntése értelmében
azonban, 2000. március 31-ig még lehet jelentkezni  ezekre az útvonalakra és az összes
többire is, de csak a Szövetségen keresztül, a Vezetok Lapjában és a MET Körlevélben
megadott módon.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

Beszámolók

11.) III. Csapatparancsnoki és Cserkésztiszti Fórum, 2000. január 22.

„Ne elégedjél meg azzal a kérdéssel, hogy mi, igyekezzél megtudni azt is, miért és
hogyan.” (Baden-Powell: A boldogulás ösvényein)

A X. Cserkészkerület a III. Csapatparancsnoki és Cserkésztiszti Fórumot 2000. január
22-én rendezte meg. A Fórum elso részében a csapatparancsnok feladatai közül az éves
csapatmunkaterv elkészítésének szempontjairól vezetett eszmecserét a 293. sz. Szent
Kapisztrán Cscs. parancsnoka, Kapusy Péter (Agar). Az együttgondolkodás során sok
hasznos szempontra mutatott rá, melyek segíthetik a munkaterv összeállítását. A jelenlevok
egy rögtönzött „csapatvezetoségi ülésre” csöppentek, ahol -, mint a csapat orsvezetoi -
beleszólhattak a munkaterv elkészítésébe. A jelenlevo 24 cserkészvezetobol egy tekintélyes
vezetoi gárda állt össze, ami Péter számára nem volt szokatlan, hiszen a X. Cserkészkerület
legnagyobb létszámú csapatát vezeti.

Rövid ebéd után a délutánt tanulságos beszámolók zárták. Kazinczy Béla, kerületi
fiúvezetotiszt a csapatlátogatások addig feldolgozott adataiból, míg Valentin András,

kerületi táborozási vezetotiszt az 1999. évi, nyári  táborlátogatások összefoglaló
gondolataiból emelt ki néhányat. A statisztikus beszámolók ellenére sok elgondolkodtató
adatot hallottunk.

Köszönöm felkészült eloadóink közremuködését, illetve a jelenlevo csapatparancsnokok
és cserkészvezetok együttmuködo részvételét. A Fórumon a következo csapatok
képviseltették magukat: 2., 20., 93., 135., 153., 221., 222., 293., 301., 309., 412., 432., 801., 812.,
923., 924., 929., 1016., 1103., 1203. és 1975. .

További információ kapható telefonon: 20-338-1882 (Pásztor Éva).

Pásztor Éva
Cserkésztiszti Fórum vezetoje

12.) VI. Orsvezetoi Fórum, 2000. január 29.

Január 29-én megtartottuk a VI. Orsvezetoi Fórumot, a Fórumok történetében talán az
eddigi legnagyobb létszámmal, 35 fovel. Ez azért is jelentos, mert a résztvevok között
nemcsak a kerületi orsvezeto képzon az elmúlt évben végzettek vettek részt, hanem a
régebben illetve a nem-kerületi képzéseken végzettek is.

A létszámtól függetlenül is jól sikerült a továbbképzés. Sokan új módszertani ötletekkel
gazdagodva tértek haza. Sok újat tanulhattunk a cserkészet történetének módszertanáról és
arról, hogy hogyan tanítsunk farsangi népszokásokat. Sikerült néhány vállalkozó szellemu
jelenlevonek kipróbálni egy mentocsomót a gyakorlatban is és megtudni milyen magas a
Wekerle-telepi Rk. Plébánia Közösségi Háza kötélen leereszkedve.

A délután a túra, a kirándulás és a portya szervezésérol tudhattunk meg új dolgokat és
mindezt kipróbálhattuk egy kicsit a gyakorlatban is. Remélem, hogy az elkövetkezendo
alkalommal is hasonló lesz a részvételi arány és a jókedv.

A Fórumon a következo csapatok képviseltették magukat: 2., 140., 153., 306., 318., 370.,
412., 432., 801., 812., 836., 913., 918., 929., 1016. és 1032. .

Barna Gábor
Orsvezetoi Fórum vezetoje

13.) Országos Vers- és Népmesemondó Verseny Kerületi Selejtezo,
2000. január 8.

Az 1999-2000-es cserkészévre meghirdetett versenyt az ezredforduló jegyében
rendeztük meg. A Kerületi Selejtezo eredményeit az alábbiakban olvashatjátok.
Korosztály: Helyezések: Versenyzok:        Csapat:
Versmondó 1.: Mészáros Lilla 412. sz. Kalazanti
12-16 évesek 2.: Ádám Miklós 412. sz. Kalazanti

3.: Renge Krisztina 1016. sz. Somogyváry
4.: Hamar Orsolya 1100. sz. Kanizsai



5.: Szentirmai Schön Ádám 1100. sz. Kanizsai
Népmesemondó 1.: Hamar Katalin 1100. sz. Kanizsai
12 éves korig 2.: Kovács Lóránt 412. sz. Kalazanti

3.: Vadai Bence 1100. sz. Kanizsai
4.: Németh Zsófia 1100. sz. Kanizsai
5.: Németh Dóra 1100. sz. Kanizsai

Népmesemondó 1.: Asztalos Anna 1100. sz. Kanizsai
12-16 évesek 2.: Szécsi Péter 293. sz. Kapisztrán

A korcsoportok legjobb egyéni versenyzoi az Országos Döntoben is képviselhették a
Kerületünket. Gratulálok minden versenyzonek és a felkészíto cserkészvezetoknek, mert
alaposan felkészült versenyzoket hallhattunk!

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

14.) IX. Országos Népdaléneklési- és Daléneklési Verseny Kerületi
Selejtezo, 2000. január 15.

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy csak egyetlen egy ors nevezett a IX. Országos
Népdaléneklési- és Daléneklési Versenyre, ezért a Kerületi Selejtezot nem tudtuk
megtartani. Reméljük, hogy a következo cserkészévben többen neveznek majd be a
versenyre!

Németh László
kerületi regos vezetotiszt

15.) Rover Magashegyi Túra, 2000. január 6-9.

18 résztvevo, gyönyöru idojárás, vidámság, játékok, meredek és havas hegyoldalak,
fantasztikus panoráma, tiszta levego, hólánc, pop-sí, szánkózás, fotó, video, rá egy hétre
pedig lavina veszély és lezárt turistautak jellemezték az együtt eltöltött idot. Szóval érdemes
volt eljönnie a következo csapatok roverjeinek a Tátrába: 8., 133., 920. és 923.

Makó János
kerületi rovervezetotiszt

16.) Rover Egészségnevelési Napok: dohányzás, alkohol, kábítószer és
AIDS, 2000. február 26-27.

Mivel csak 3 jelentkezo volt erre a programra, nem rendeztük meg. Ezt igazán sajnálom,
hiszen már nem csak a cigaretta, hanem a kábítószer is karnyújtásnyi távolságon belül van,
a cserkészeink számára is !!! A tudatlanság pedig roppant veszélyes a gyerek és a nevelo

számára is. De talán majd máskor és máshogyan újra megpróbáljuk!

Makó János
kerületi rovervezetotiszt

Pásztor Éva Kazinczy Béla
kerületi leányvezetotiszt kerületi fiúvezetotiszt

II. Kerületi hírek

1.) Kerületi Intézo Bizottság 2000. január 26-ai ülése

A Kerületi Intézo Bizottság ülésének legfontosabb napirendi pontja a Kerületi Jelölo
Bizottság tagjainak megválasztása volt. A Kerületi Jelölo Bizottság felállítására azért volt
szükség, mert a kerületi vezetoség megbízatása 2000. oszén lejár, így ekkora Kerületi
Tisztújító Közgyulést kell összehívni. Ennek tervezett idopontja: 2000. szeptember 30.

A Kerületi Jelölo Bizottság megválasztott tagjai: Szlavkovszky László elnök (929. sz.
Cscs.), Sipos Emoke Villo (432. sz. Cscs.) és Buday Barnabás (16. sz. Cscs.). A Bizottság
mindhárom tagjának eredményes munkát kívánok!

dr. Imre Sándor
kerületi ügyvezeto elnök

2.) Kerületi vezetoségválasztás

A kerületi vezetoség mandátuma 2000. oszén lejár, így kerületi vezetoségválasztásra
van szükség. Kérjük azokat, akik az alább felsorolt tisztségeket feleloséggel a következo 4
évre vállalni tudják, vagy arra alkalmas cserkészvezetoket ismernek, értesítsék levélben a
Kerületi Jelölo Bizottságot a következo címen: Szlavkovszky László, 1161 Budapest,
Batthyány u. 66.

A jelölés feltételei a MCSSZ Alapszabályának 7. pontja alapján:
I. meghatározott életkor:

- kerületi elnök esetében legalább 30 éves életkor és
- kerületi tisztségviselok esetében legalább 24 éves életkor;

II. kifogástalan eloélet, saját vallásának oszinte és példamutató gyakorlása;
III. tiszti képesítés;
IV. tiszta, rendezett családi- és magánélet és aktív cserkészmunka.

Jelölési határido: 2000. április 20.
Betöltendo tisztségek:

kerületi elnök,



kerületi ügyvezeto elnök,
kerületi fiú vezetotiszt,
kerületi leány vezetotiszt,
kerületi fotitkár,
kerületi gazdasági vezeto,
kerületi jogtanácsos,
kerületi ellenor,
Kerületi Intézo Bizottsági tagok (8 fo),
OIB-ba delegált tag.

Eredményes segítségeteket várva kívánunk jó munkát!

Kerületi Jelölo Bizottság

3.) Parancsnokváltás

Minden csapat Fenntartó Testülete az érvényes Szervezeti és Muködési Szabályzat
eloírásainak (2.2.7. pont) megfeleloen jelentse be a parancsnokváltozást! Ne az Éves
jelentésbol, vagy hallomásból értesüljön róla a kerületi vagy a szövetségi vezetés!

Ballenegger Zsuzsa
kerületi ellenor

III. Szövetségi hírek

1.) Országos ‘48-as Teljesítménytúra

Idopont: 2000. március 11., szombat.
Indulás: Csillaghegyrol.
Nevezés: 7.00 és 8.00 között a 48 km-es távra és

8.00 és 8.30 között a 24 km-es távra.
Végcél: Pomáz.
24 km-es útvonal: a szokásos: Csillaghegy - Nagy-Kevély - Kevély-nyereg - Majdan-

nyereg - Oszoly-oldal - Csikorváraljai turistaház - Ko-hegy - Pomáz.
48 km-es útvonal: a Kevély-nyeregig azonos a 24 km-essel, majd utána: Hosszú-hegy -

Kétbükkfa-nyereg - Dobogóko -  Kárpát-forrás - Lajosforrás - Pomáz.
Nevezési díj: 150 Ft mindenkinek. A végén lesz emléklap, kituzo, tea és zsíros kenyér.
Szintido: 24 km-en 8 óra, míg 48 km-en 10 óra.
Információ: a http://www.fsz.bme.hu/ttt/napt00/e24.htm honlapon.

2.) 2000. március 15-ei ünnepség

A MCSSZ március 15-ei megemlékezését 2000. március 15-én 10.30-tól tartjuk a Nemzeti
Színházban.

Musor:
10.30: Himnusz, szavalat, ünnepi beszéd;
11.00: Szörényi-Bródy: István, a király c. rockopera.

Szereplok: István: Tóth Sándor / Csengeri Attila; Sarolt: Császár Angéla; Gizella:
Csomor Csilla; Asztrik: Jegercsik Csaba. Rendezo: Iglódi István

Jegyár: 1500,- Ft.
Jegyrendelés: a 30-201-2201-es telefonszámon (Turba Lászlónál), vagy a Szövetségben

hétfotol péntekig, 14-tol 17 óráig (telefon: 1-394-5084).

Turba László
országos programszervezo vezetotiszt

3.) Nyílt cserkész természetvédelmi programok 2000. tavaszán

Február 19-én: a korábban ültetett fák ápolása és bozótirtás a Cserkészparkban
(Julianna-major)

Találkozó: 8-kor a Moszkva téren, az 56-os villamos végállomásánál.
Felszerelés: munkakesztyu, ágfurész, eros metszoolló, kisbalta és irtókapa.

Március 18-án: csemetepótlási és ápolási munkák a Cserkerdoben, Pilisszent-ivánon.
Találkozó: 7.40-kor a Szentlélek téren, a 18-as busz végállomásánál.
Felszerelés: munkakesztyu, eros ásó és irtókapa.

Április 8-án: minden mint márciusban! Figyelem, ez nem a szokásos harmadik
szombat!!!

Május 20-án: akácsarj levágás a Cserkerdoben.
Találkozó: mint az elozo két hónapban.
Felszerelés: munkakesztyu, eros metszoolló, kisbalta, irtókapa, macsete.

Hideg napokon forró tea, melegben bodzaszörp lesz! Gyertek, ha kell katica!

Dr. Nádai Béla
országos természetvédelmi vezetotiszt

4.) „A Szénásvidék értékes növényvilága” c. cserkész természetvédelmi
kiállítás, 2000. március 10-tol április 9-ig

Nyolcadik éve, szeptembertol májusig minden hónap harmadik szombatjára nyílt
természetvédelmi programot szervezünk, melyeken eddig már több, mint hatvan alkalommal,
kb. ezer délelotti muszakot dolgoztunk cserkész és nem cserkész önkéntesekkel,
legtöbbször a Szénásvidék gyönyöru és rendkívül értékes, fokozottan védett, Európa-
diplomás természetvédelmi területén. Közben lefényképeztük a környék nyolcvanhét védett



növényének többségét és a hozzájuk fuzodo tapasztalatainkkal, gondolatainkkal párosítva
egy kiállítás anyagává formáltuk.

A kiállítással körbevándoroljuk a Szénásvidék községeit, hogy a polgárok megismerjék
környezetük értékeit és a természetvédelem feladatait. 1999-ben bemutatkozott már
Pilisszentivánon, Solymáron, Piliscsabán, 2000- áprilisában a Zugligetbol Nagykovácsiba,
májusban Pilisvörösvárra vándorol, majd Tinnyére, Perbálra és Telkibe is szeretnénk
elvinni.

A kiállításon megismerhetitek pl.: a világon egyedül itt élo pilisszentiváni lent (Linum
dolomiticum), és több, mint tíz orchideafajt. De legfontosabbnak a képekhez fuzött
kommentárjainkat tartjuk, melyek a bemutatott növényekhez kapcsolódó gondolatainkat,
természetvédelmi munkánk örömeit és gondjait tükrözik.

Reméljük, a kiállítás után még többen jöttök a „katicás” munkaprogramjainkra.
Szeretettel meghívunk minden cserkészt és nem cserkészt rokonokkal, barátokkal a

Báthory László Galériába (Budapest, Zugliget, Szarvas Gábor u. 52.).
Megközelítés: a Moszkva térrol a 22-es busszal a Kuruclesi útig kell menni.
Megnyitó: 2000. március 10., péntek 18 óra.
Nyitva tartás: április 9-ig, szerda-péntek: 18-tól 19.30-ig és vasárnap: 9-tol 12-ig.
Szervezok: Pilisi Cserkészkörzet és a Báthory László Cserkészcsapat.

Dr. Nádai Béla
országos természetvédelmi vezetotiszt

IV. Csapataink hírei

1.) Lelkigyakorlat Cserkészeknek

A Lelkigyakorlat cserkészeknek 2000. április 1-jén (szombaton) lesz a Horváth Mihály
téri Rk. Plébánia épületében, reggel 9 órai kezdettel.

Jelentkezés és információ: személyesen Barna Gábornál, vagy telefonon a 252-2385-ös
számon, minden nap 18 órától 22 óráig.

Barna Gábor
432. sz. Pázmány Péter Cscs. parancsnoka

2.) Gyászolnak a 13. sz. Ezermester Cscs. cserkészei

Fájdalmas szívvel jelentjük, hogy Oravecz Vilmos cserkésztiszt, csapatparancsnok 89
éves korában, 2000. január 30-án hazatért Urához. A 13. sz. Cscs-nak 1924-tol volt a tagja.
Eloször kiváló rajparancsnokként, majd 1989-tol csapatparancsnokként tevékenykedett a
csapatban. Fiatal korától kezdve a Budapesti Cserkészkerület vezetoségében is aktív
munkát végzett. Sok vezetot nevelt a magyar cserkészmozgalom számára. Temetése 2000.
február 16-án volt Kispesten.

Kónya Sándor

13. sz. Ezermester Cscs.

3.) Gyászolnak az 1106. sz. Szt. Bernát Cscs. cserkészei

Osztermann Gyula, az 1106. sz. Szent Bernát Cserkészcsapat parancsnokhelyettese
rövid, súlyos betegség után múlt héten 48 éves korában meghalt. Temetése március 9-én 13
órakor lesz a budafoki temetoben.

Túravezeto tanfolyamai és tájékozódási túraversenyei révén sokan ismerik. A cserkész
életformát komolyan vette. Mindig szívesen segített a túraszervezésben és a tájékozódási
ismeretek oktatásában, ha bármely csapat hívta is. Lakóhelyén környezetvédelmi és karitász
munkát is végzett. Minden vasárnapi szentmisén részt vett cserkészeivel együtt. A
cserkészegyenruha tiszteletében is példát vehetünk Róla. Szülei az általa oly szeretett
egyenruhában temettetik el.

Isten adja meg Számára az örök boldogság kegyelmét!
Czettele Gyozo

1106. sz. Szt. Bernát Cscs. parancsnoka

Jó munkát!
dr. Imre Sándor

kerületi ügyvezeto elnök
Ügyeleti szolgálat: minden hónap második és utolsó szerdáján 1/2 5-1/2 7 h között   a
XIX. ker. Pannónia u. 26 sz. alatti közösségi házban.


